
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/15/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা বিতীয় িাৎসবরক কৃষ্ণাঙ্গ মাম্বয়ম্বের মাতৃত্বকালীর্ স্বাস্থ্ে সপ্তাম্বের (BLACK 
MATERNAL HEALTH WEEK) স্বীকৃত বেম্বয়ম্বের্  

  
প্রণীত িাম্বেট মাতৃত্বকালীর্ মৃতুে এিং োবতগত বিষম্বমের বিরুম্বে লড়াই করম্বত 8 বমবলয়র্ 

ডলার বিবর্ম্বয়াগ কম্বরম্বে  
  

এবপ্রল 11-17, 2019 কৃষ্ণাঙ্গ মাম্বয়ম্বের মাতৃত্বকালীর্ স্বাস্থ্ে সপ্তাে ঘ াষণা কম্বর ইস্তাোর প্রকাে 
করা েম্বয়ম্বে  

  
  
এপ্রিল 11-17, 2019, কৃষ্ণাঙ্গ মায়েয়ের মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য সপ্তায়ের স্বীকৃপ্রতয়ত গভননর অ্যানু্ড্র এম. 
কুওয়মা আজ ঘ াষণা কয়রয়েন, ঘে মাতৃত্বকালীন মৃতুযর োর এবং জাপ্রতগত ববষয়মযর  টনাগুপ্রলর 
জনয গঠিত প্রনউ ইেকন  ঘেট টাস্কয় ায়সনর (New York State Taskforce on Maternal Mortality 
and Disparate Racial Outcomes) গত বেয়রর িস্তাপ্রবত উয়েযাগগুপ্রলয়ক সোেতা করয়ত িণীত 
2019-20 বায়জট একটি 8 প্রমপ্রলেন ডলায়রর প্রবপ্রনয়োগয়ক অ্ন্তভুন ক্ত কয়রয়ে। কৃষ্ণাঙ্গ মায়েয়ের 
মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য সপ্তাে, কৃষ্ণাঙ্গ মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য, অ্প্রিকার এবং নযােয প্রবচায়রর ওকালপ্রত 
করার জনয ব্ল্যাক মামাস মযাটার অ্যালায়েন্স (Black Mamas Matter Alliance) নামক কৃষ্ণাঙ্গ 
নাপ্ররয়ের দ্বারা পপ্ররচাপ্রলত একটি ক্রশ ঘসক্টরাল অ্যালায়েয়ন্সর সৃষ্ট একটি উয়েযাগ। কৃষ্ণাঙ্গ মায়েয়ের 
মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য সপ্তাে, কৃষ্ণাঙ্গ মায়েয়ের মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য নীপ্রত, গয়বষণা এবং িজনন ও 
জয়ের নযােযতার আয়দালয়নর উপর সমগ্র ঘেশবাসীর আলাপচাপ্ররতাে অ্ংশগ্রেণ করার একটি 
সুয়োগ।  
  
"কৃষ্ণাঙ্গ মায়েয়ের মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য সপ্তাে, মাতৃত্বকালীন মতুৃযর োর এবং প্রনউ ইেয়কন র 
পপ্ররবারগুপ্রলয়ক হুমপ্রক িেশননকারী জাপ্রতগত ববষয়মযর  টনাগুপ্রলর মূল কারণ খুুঁয়জ ঘবর করয়ত প্রনউ 
ইেয়কন র আন্তপ্ররক উয়েযাগগুপ্রলয়ক তুয়ল িরার একটি সুয়োগ", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই 
সামাপ্রজক অ্প্রবচায়রর সমািান করয়ত এবং িকৃত ও েী নস্থ্ােী পপ্ররবতন ন িোনকারী স ল 
প্রবষেগুপ্রলয়ক বাস্তবাপ্রেত করয়ত, একটি ঘেট এবং একটি কপ্রমউপ্রনটি প্রেসায়ব, সমগ্র ঘেয়শর ময়িয 
প্রনউ ইেকন  একজন পথ িেশনক।"  
  
"এই বের আরও একবার আমরা কৃষ্ণাঙ্গ নাপ্ররয়ের স্বায়স্থ্যর উপর ঘ াকাস করপ্রে এবং আমায়ের 
সমায়জ প্রবেযমান জাপ্রতগত ববষমযয়ক স্বীকার কয়র প্রনপ্রি", ঘলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবি ঘোচুল 
িম্বলর্। "েপ্রেও প্রনউ ইেকন  মাতৃত্বকালীন মৃতুযর োর হ্রাস করয়ত সকল নারীর জনয সাশ্রেী এবং 
উন্নতমায়নর স্বাস্থ্যয়সবা পাওো প্রনপ্রিত করার ঘেয়ে অ্গ্রগপ্রত কয়রয়ে, তবুও জাপ্রতগত ববষময এখনও 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Black_Maternal_Health_Week_-_2019.pdf


 

 

বহুল পপ্ররমায়ণ রয়েয়ে োর জনয সৃজনশীল সমািান এবং সােসী পেয়েয়পর িয়োজন। আমরা এই 
গুরুতর অ্প্রবচায়রর প্রবরুয়ে লড়াই চাপ্রলয়ে োয়বা, মাতৃত্বকালীন পপ্ররচেনাে িয়বশাপ্রিকার সম্প্রসাপ্ররত 
করব, এবং জীবন রো করয়বা।"  
  
বসম্বর্ট সংখ্োগবরষ্ঠ ঘর্তা অোবন্ড্রয়া সু্টয়াটন -কাবেন্স িম্বলর্, "একটি গভন াবস্থ্া সংক্রান্ত জটিলতার 
জনয ঘেতাঙ্গ নাপ্ররয়ের তুলনাে আপ্রিকান আয়মপ্ররকান নাপ্ররয়ের মৃতুযর সম্ভাবনা প্রতনগুণ ঘবপ্রশ। আর 
ঘসই সমসযার উপর আয়লাকপাত কয়র এবং সািারণ মানুষয়ক প্রশপ্রেত কয়র তুলয়ত সোেতা কয়র 
বয়লই কৃষ্ণাঙ্গ মায়েয়ের মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য সপ্তায়ের ময়তা ইয়ভন্টগুপ্রল এত গুরুত্বপূণন। মাতৃত্বকালীন 
মৃতুযর োর হ্রাস এবং জাপ্রতগত ববষয়মযর প্রবরুয়ে লড়াই করয়ত অ্প্রতপ্ররক্ত ঘেট সোেতা িোন 
করার জনয ঘসয়নট সংখযাগপ্ররষ্ঠ সেসযবৃদ, গভননর কুওয়মা এবং আমায়ের প্রবিানসভার সেকমীয়ের 
সায়থ কাজ করয়ত ঘপয়র গপ্রবনত।"  
  
অোম্বসেবল বিকার কালন বেবস্ট িম্বলর্, "প্রবিানসভার সংখযাগপ্ররষ্ঠ সেসযবৃদ, প্রনউ ইেয়কন র গভন বতী 
নাপ্ররয়ের ময়িয, প্রবয়শষ কয়র কৃষ্ণাঙ্গ নাপ্ররয়ের ঘেয়ে, স্বাস্থ্য প্রবষেক ববষয়মযর গুরুত্ব স্বীকার কয়র, 
এবং ঘসগুপ্রল সমািান করার জনয আমরা গুরুত্বপূণন পেয়েপ গ্রেণ কয়রপ্রে। এই বেয়রর িথম প্রেয়ক, 
আমরা একটি মাতৃত্বকালীন মৃতুযর পেনায়লাচনা ঘবাডন  গঠন করার আইন পাস কয়রপ্রেলাম কারণ 
আমরা জাপ্রন মাতৃত্বকালীন মৃতুযর কারণগুপ্রল শনাক্ত করা ঘসগুপ্রল সমািায়নর প্রভপ্রি। এই প্রবপ্রনয়োগ 
সমস্ত গভন বতী নাপ্রর এবং নতুন মা ঘের নযােয পপ্ররচেনা িোন করয়ত একটি বযপক েপৃ্রষ্টভঙ্গী গঠয়ন 
িভূত সোেতা করয়ব।"  
  
মাতৃত্বকালীন মৃতুযর প্রবরুয়ে লড়াই করয়ত এবং জাপ্রতগত ববষয়মযর  টনা হ্রাস করয়ত, গত এপ্রিল 
মায়স, গভননর, টাস্কয় াসন গঠন, এবং অ্নযানয প্রবপ্রভন্ন উয়েযায়গর কথা ঘ াষণা কয়রপ্রেয়লন। 
আইনসভা টাস্কয় ায়সনর িস্তাবগুপ্রলয়ক সোেতা করয়ত প্রবপ্রনয়োয়গ সম্মত েয়েয়ে, োর ময়িয আয়ে:  
  
কবমউবর্টি স্বাস্থ্ে কমীম্বের অোম্বেস সম্প্রসারণ: 2018 সায়ল, প্রনউ ইেকন  ঘেট স্বাস্থ্য েপ্তর (New 
York State Department of Health, NYSDOH) কপ্রমশনার োওোডন  জয়ুকয়রর ঘনতৃয়ত্ব 
মাতৃত্বকালীন মৃতুযর োয়রর উপর ঘেট জয়ুড় সাতটি প্রলয়সপ্রনং ঘসশয়নর আয়োজন কয়রপ্রেয়লন। 
কপ্রমউপ্রনটিগুপ্রলর একটি সািারণ অ্নুয়রাি প্রেল কপ্রমউপ্রনটি স্বাস্থ্য কমীয়ের (community health 
workers, CHW) অ্যায়েস বৃপ্রে করা। CHWগণ সামাপ্রজক সমথনন, তথয, ঘেখাশুনা এবং 
পপ্ররয়ষবাগুপ্রলর সায়থ সংয়োয়গর ঘেয়ে একটি গুরুত্বপনূন ভূপ্রমকা পালন কয়র। এই িয়োজনীেতা পূরণ 
করয়ত, স্বাস্থ্য েপ্তয়রর মা এবং নবজাতক সম্প্রোয়ের স্বাস্থ্য প্রবষেক সেয়োপ্রগতাগুপ্রলর (Maternal 
Infant Community Health Collaborative, MICHCs) মািযয়ম CHW গয়ণর অ্যায়েস বৃপ্রে করয়ত 
এই বেয়রর বায়জয়ট 2.6 প্রমপ্রলেন ডলার অ্ন্তভুন ক্ত করা েয়েয়ে। CHW এর বতন মান কমনপপ্ররপ্রির 
সায়থ, অ্প্রতপ্ররক্ত সুেরূিসারী সুয়োগ এবং কপ্রমউপ্রনটির অ্ংশগ্রেণ সে, মাতৃত্বকালীন েষৃ্টান্তগুপ্রলয়ত 
িভাব প্রবস্তারকারী মুখয িপ্রতবন্ধকতাগুপ্রল েরূ করয়ত অ্ংশগ্রেণকারীগণ কােনকলাপ সম্প্রসাপ্ররত করার 
জনয সুয়োগগুপ্রল শনাক্ত কয়রয়েন।  
  
েসবিটালগুবলর ের্ে অর্োয্ে োবতগত িক্ষিাম্বতর উির একটি িেিক প্রবেক্ষণ ও বেক্ষাোর্ 
কমনসূবচ: অ্ন্তপ্রননপ্রেত এবং স্পষ্ট উভে িকায়রর জাপ্রতগত পেপাত েরূ করা োড়া নাপ্ররয়ের স্বাস্থ্য 



 

 

প্রবষয়ে জাপ্রতগত ববষয়মযর সমািান করা োয়ব না। অ্ন্তপ্রননপ্রেত জাপ্রতগত ববষময, ঘরাগী-প্রচপ্রকৎসয়কর 
ময়িয সম্পকন  ঘসই সায়থ প্রচপ্রকৎসার প্রসোন্ত এবং  লা লগুপ্রলয়ত ঘেগুপ্রলর িভাব ঘেখয়ত পাওো 
োে, ঘসগুপ্রল জাপ্রতগত ভায়ব প্রভন্ন ঘরাগীয়ের পপ্ররচেনাে িভাব ঘ লয়ত পায়র। অ্ন্তপ্রননপ্রেত পেপাত ও 
জাপ্রতপ্রবয়দ্বষ প্রকভায়ব ঘরাগীর পপ্ররচেনাে িভাব ঘ লয়ত পায়র ঘসই সম্পয়কন  জ্ঞান ও ঘবািশপ্রক্ত বৃপ্রের 
জনয স্বাস্থ্য ঘসবা িোনকারী এবং েসপ্রপটালগুপ্রলর জনয একটি বযাপক পাঠযক্রম সমপ্রিত একটি 
বযাপক িপ্রশেণ কমনসপূ্রচ বতপ্রর করয়ত এই বেয়রর বায়জট অ্থনােনয়ক অ্ন্তভুন ক্ত কয়রয়ে।  
  
মার্ উন্নয়ম্বর্র ের্ে প্রসিকালীর্ ফলাফলগুবলর উির একটি িেিক তিেভাণ্ডার গঠর্ সমেময়তা 
উন্নত মায়নর বযবস্থ্াগুপ্রলয়ত অ্যায়েস করয়ত সোেতা করার জনয িসব সংক্রান্ত েসপ্রপটালগুপ্রলয়ক 
মূখয তথয িোন করয়ত প্রনউ ইেকন  ঘেট একটি বযাপক তথয পপ্ররকাঠায়মা গঠন করয়ব। এই তথয 
ভান্ডার কযাপ্রলয় াপ্রননো মযাটারনাল ঘকাোপ্রলটি ঘকালাবয়রটিভ (California Maternal Quality Care 
Collaborative), ো মাতৃত্বকালীন ঘসইসায়থ ববষয়মযর  টনাগুপ্রল সমািান করার ঘেয়ে উন্নপ্রত 
করয়ত গুরুত্বপূণন প্রেসায়ব িমাপ্রণত েয়েয়ে, তার অ্নুকরয়ণ গঠন করা েয়ব।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘস্টম্বট প্রসম্বিাত্তর িবরচয্না সম্বিনাত্তম করম্বত ঘস্টট েমু্বড় বিম্বেষজ্ঞ কমীেম্বলর 
সূচর্া বতন মান স্বাস্থ্যয়সবা বযবস্থ্ার, উন্নতমায়নর, প্রনরপ্রবপ্রিন্ন িসয়বাির পপ্ররচেনা িোয়ন সোেতা 
করার ময়তা পপ্ররকাঠায়মা ঘনই। িসয়বাির কায়ল নাপ্রররা োয়ত প্রনরপ্রবপ্রিন্ন সোেতা পাে তা 
প্রনপ্রিত করয়ত, প্রনউ ইেকন  ঘেট স্বাস্থ্য েপ্তর (NYSDOH), আয়মপ্ররকান কয়লজ অ্  
অ্বয়েপ্রিপ্রসোন্স অ্যান্ড গােয়নায়কায়লাপ্রজে (College of Obstetricians and Gynecologists, 
ACOG) এবং আয়মপ্ররকান অ্যাকায়ডপ্রম অ্  ঘপপ্রডোপ্রিে (American Academy of Pediatrics, 
AAP) এর সায়থ অ্ংশীোরীয়ত্ব একটি প্রবয়শষজ্ঞ ওোকন গ্রুপ গঠন করয়ব। পপ্ররয়ষবা িোনকারী, 
িোেক, ঘেট এয়জপ্রন্স এবং ঘরাগীয়ের প্রনয়ে গঠিত ওোকন গ্রুপটি, বযপ্রক্তগতকৃত, ঘরাগী-ঘকপ্রিক 
পপ্ররচেনা িোয়নর পপ্ররবয়তন এবং মাতৃত্বকালীন স্বায়স্থ্যর  টনাগুপ্রল উন্নত করার জনয একটি একক 
িপ্রক্রোর পপ্ররবয়তন একটি প্রনরপ্রবপ্রিন্ন িপ্রক্রো প্রেসায়ব িসয়বাির পপ্ররচেনায়ক পনুরাে খপ্রতয়ে ঘেখয়ত 
ঘকৌশলগুপ্রল শনাক্ত করার লেয রাখয়ব।  
  
উপরন্তু, মাতৃত্বকালীন এবং প্রপতৃত্বকালীন উভয়ের কমনপপ্ররপ্রি সম্প্রসারণ ও উন্নত করয়ত, প্রনউ ইেকন  
ঘেট স্বাস্থ্য েপ্তর ঘসন্টাপ্ররং ঘিগয়নপ্রন্স (Centering Pregnancy) পাইলট এর সূচনা করয়েন, একটি 
কমনসূপ্রচ ো িাে একই সময়ে িসব করয়বন এমন গভন বতী নাপ্ররয়ের একটি ঘোয়টা ঘগাপ্রষ্ঠয়ক একপ্রেত 
কয়র। িয়তযক প্রভপ্রজয়ট, একজন প্রচপ্রকৎসক িয়তযক নাপ্ররয়ক আলাো ভায়ব পরীো করয়বন, 
পারস্পপ্ররক গ্রুপ ঘসশয়ন উপেুক্ত সমে ঘেয়বন ো সম্ভাবয মায়েয়ের সমসযাগুপ্রল আয়লাচনা করয়ত, 
অ্প্রভজ্ঞতা ভাগ কয়র প্রনয়ত এবং িশ্ন প্রজজ্ঞাসা করার সুয়োগ কয়র ঘেয়ব। এই উয়েযাগটি, 2017 
সায়ল িথম ঘ াপ্রষত, িথম 1,000 প্রেবস ঘমপ্রডয়কড পুনগনঠন উয়েযায়গর (First 1,000 Days 
Medicaid Redesign Initiative) ময়িয সংেুক্ত করা েয়েয়ে।  
  
এই উয়েযাগগুপ্রল, অ্নযানয চলয়ত থাকা ঘেট িয়চষ্টাগুপ্রলর সায়থ একয়ে, প্রনউ ইেকন য়ক মাতৃত্বকালীন 
মৃতুযর োর হ্রাস করয়ত এবং পপ্ররণপ্রতগুপ্রলয়ত জাপ্রতগত ববষয়মযর সমসযার সমািান করয়ত একজন 
পথ িেশনক কয়র তুলয়ব।  
  



 

 

স্বাস্থ্ে কবমের্ার ডঃ োওয়াডন  েমু্বকর িম্বলম্বের্, "ঘেশ জয়ুড় মাতৃত্বকালীন মতুৃযর োর ঘবয়ড় চয়লয়ে, 
এবং গভন াবস্থ্া বা গভন াবস্থ্া সম্পপ্রকন ত অ্সুস্থ্তার কারয়ণ ঘেতাঙ্গ নাপ্ররয়ের তুলনাে কৃষ্ণাঙ্গ নাপ্ররয়ের 
মৃতুযর সম্ভাবনা প্রতন গুণ ঘবপ্রশ। প্রনউ ইেকন  ঘেট একটি বযাপক ঘকৌশয়লর জনয প্রনয়বপ্রেত ো 
মাতৃত্বকালীন মৃতুযর োয়রর মূল কারণ প্রেসায়ব জাপ্রতগত ববষময এবং পেপাত েরূ করয়ত মুখয 
কপ্রমউপ্রনটিগুপ্রলর ঘেক ঘোল্ডারয়ের সপ্রক্রেভায়ব প্রবজপ্রড়ত কয়র।"  
  
ঘসম্বর্ট স্বাস্থ্ে কবমটির (Senate Health Committee) সভািবত ঘসম্বর্টর গুস্তাম্বভা বরম্বভরা 
িম্বলম্বের্, "এটি একটি ভোবে বাস্তব ঘে বতন মায়ন, প্রনউ ইেকন  ঘেয়ট, কৃষ্ণাঙ্গ মায়েরা প্রশশুর জে 
ঘেওোর সমে একটি অ্স্বাভাপ্রবক উয়দ্বগজনক োয়র মারা োয়িন এবং জীবনোপ্রনর সম্ভাবনা েুক্ত 
অ্সুস্থ্তার প্রশকার েয়িন। কৃষ্ণাঙ্গ মায়ের মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য সপ্তাে পালয়ন, আমরা কৃষ্ণাঙ্গ নাপ্ররয়ের 
ময়িয মৃতুযর োর বৃপ্রেকারী স্বাস্থ্য পপ্ররচেনার ববষমযগুপ্রলয়ক আগ্রাসীভায়ব েরূ করয়ত এবং ঘসগুপ্রলর 
সমািান করয়ত ঘে উয়েযাগগুপ্রল ঘনওো েয়ি, প্রনউ ইেকন  ঘেট এবং প্রনউ ইেকন  প্রসটিয়ত 
মাতৃত্বকালীন মৃতুযর পেনায়লাচনা ঘবায়ডন র (Maternal Mortality Review Boards) আসু গঠন সে, 
ঘসই উয়েযাগুপ্রলয়ত প্রবপ্রনয়োগ করার দ্বারা ঘসই  টনাগুপ্রলর প্রবরুয়ে লড়াই করা অ্বযােত রাখার 
গুরুত্ব স্বীকার কয়র আমায়ের োেবেতার নবীকরণ করপ্রে।"  
  
অোম্বসমব্লী সেসে বরচাডন  এর্. গটফ্রাম্বয়ড, অোম্বসমব্লী স্বাস্থ্ে িবরষম্বের (Assembly Health 
Committee) প্রধার্, িম্বলম্বের্, "জাজ্বলযমান জাপ্রতগত ববষয়মযর সায়থ প্রনউ ইেয়কন র মাতৃত্বকালীন 
মৃতুযর োর ো েওো উপ্রচৎ তার ঘথয়ক ঘবপ্রশ, ো অ্বশযই েরূ করা উপ্রচৎ। মাতৃত্বকালীন 
স্বাস্থ্যয়সবা কমীয়ের অ্যায়েস সম্প্রসারণ, পপ্ররয়ষবা িোনকারীয়ের িপ্রশেণ উন্নীতকরণ, এবং প্রবস্তাপ্ররত 
তথয সংগ্রে এই গুরুতর সমসযা সমািায়নর প্রেয়ক গুরুত্বপূনন পেয়েপ।"  
  
অোম্বসমব্লী সেসে বিম্বমবর্ রাইট, কৃষ্ণাঙ্গ, িমু্বয়ম্বতন া বরকার্, বেসিোবর্ক ও এেীয় বিধার্সভা 
রােনর্বতক সবমবতর (Black, Puerto Rican, Hispanic & Asian Legislative Caucus) প্রধার্, 
িম্বলম্বের্, "কৃষ্ণাঙ্গ নাপ্রর ও প্রশশুয়ের জনয স্বাস্থ্য সম্পপ্রকন ত  লা লগুপ্রল উন্নত করয়ত কৃষ্ণাঙ্গ 
মায়েয়ের মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য সপ্তাে আমায়ের কায়জর একটি গুরুত্বপূনন অ্ংশ। েপ্রেও ঘেয়শর ময়িয 
মাতৃত্বকালীন মৃতুযর োর ঘবয়ড় চয়লয়ে, প্রনউ ইেকন  ঘেয়ট আমায়ের স্থ্ানীে সংস্থ্া আয়ে োরা 
সামাপ্রজক সোেতা িোন করয়ে, ঘেখভাল করয়ে এবং বাপ্রড় বাপ্রড় প্রগয়ে খবর প্রনয়ি, আর আমরা 
এর ভায়লা  লা ল পাপ্রি। এই বেয়রর বায়জট কােনকর কমনসপূ্রচগুপ্রলয়ক সোেতা করা অ্বযােত 
ঘরয়খয়ে এবং টাস্কয় ায়সনর িস্তাবগুপ্রল রূপােয়ন অ্থন সরবরাে করয়ে ো আমায়ের আরও সা য়লযর 
প্রেয়ক এপ্রগয়ে প্রনয়ে োয়ব।"  
  
অোম্বসমব্লী সেসো লাম্বটায়া েয়র্ার িম্বলম্বের্, "কৃষ্ণাঙ্গ নাপ্ররয়ের মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য পপ্ররচেনাে এই 
ঐপ্রতোপ্রসক প্রবপ্রনয়োগ জনসািারয়ণর স্বায়স্থ্যর সমসযাে একটি গুরুত্বপূণন পেয়েপ ো েী নপ্রেন িয়র 
উয়পপ্রেত প্রেল। পপ্ররচেনার ঘেয়ে এই ববষময েরূ করয়ত এবং কৃষ্ণাঙ্গ নাপ্রররা স্বাস্থ্য ঘসবার ঘেয়ে 
িপ্রতটি প্রেন ঘে  াটপ্রতর সম্মুখীন েয়িন তা পূরণ করার জনয আপ্রম গভননর কুওয়মা এবং তার 
িশাসয়নর সায়থ কাজ করার জনয মুপ্রখয়ে আপ্রে।"  
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